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Prettige Kerstdagen!
‘t Eendeëi wenst iedereen goede kerstdagen en een heel voorspoedig 2014. Het jaar waarin ‘t Eendeëi een nieuw tijdperk ingaat
met het betrekken van de nieuwe clublocatie aan de Van Helmontstraat in Rotterdam. We hebben grootste plannen,
die we met vereende krachten natuurlijk tot een goed einde gaan brengen. We gaan u graag weer veel zien in het nieuwe jaar!

Cursussen in 2014 meld je snel aan!
In 2014 start het cursusseizoen in mei. Dit is wat later dan gebruikelijk. Eerst maar even
verhuizen en ons nieuwe clubhonk inrichten, zo is de gedachte. In mei verwachten we
toch écht wel in de Van Helmontstraat te zitten. Wel kan je je nu al inschrijven voor de verschillende cursussen. Een dringend advies: Wacht niet te lang met inschrijven... ieder jaar
moeten we helaas leden teleurstellen die zich te laat aanmelden. De cursussen Versnellingsbakrevisie en Motorrevisie zijn al vol. Inschrijven voor deze twee cursussen heeft dus
geen zin meer voor 2014. Eendologie dinsdag heeft nog 10 plaatsen vrij evenals Eendologie
zaterdag. Voor alle overige cursussen is op dit moment nog voldoende plaats, maar zoals
gezegd... wacht niet te lang met inschrijven! Alle cursusinformatie vind je op de site,
maar mocht je toch nog vragen hebben, mail naar: cursus@eendeei.nl.

De Website + Social media

Geef je nu al op voor de Wielewaalrit
op 5 april! Mail naar bestuur@eendeei.nl
of activiteiten@eendeei.nl >

Nu, eind december 2013, begin 2014, is onze website opgeschoond. Veel informatie
die in de loop van 2013 erop is verschenen, denk maar aan alle Van Helmont zaken,
is inmiddels achterhaald of zo algemeen bekend dat die informatie is verwijderd. Zo
houden we de site actueel! Alle pdf’s en eimail staan uiteraard nog wel op de site.
Neem eens een keer de tijd om op je gemak over onze site te surfen. Wist je bijvoorbeeld dat je als Ei-lid gratis advertenties mag plaatsen op de site!?
Ook zien we dat veel leden gebruik maken van Facebook. Als je via de site klikt op
het icoontje van Facebook kom je direct op de Ei-groep terecht. Deze groep kent al
125 leden!Verder zijn we natuurlijk altijd geïnteresseerd in foto’s van jullie.
Foto’s plaatsen we op “Flickr” (rechtsboven op de site, tussen “Yahoo” en “You tube”
in.)Mail je foto’s, ook van al je inspanningen tijdens de verbouwing in de Van Helmont, naar eendeei@caiway.net of webmaster@eendeei.nl

De verhuizing...
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het overzicht

In juni 2013 kregen we van het OBR (gemeente Rotterdam) te horen dat het einde van ons onderkomen aan het
Korperpad nabij kwam. We kregen het bericht dat we een voormalige garage aan de Van Helmontstraat konden
gaan huren en dat we uiterlijk 1 december 2013 het Korperpad leeg moesten opleveren. Er is door het bestuur veel
gewikt en gewogen en uiteindelijk is het besluit genomen om er voor te gaan. In juli 2013 zijn alle leden in een extra
ALV ingelicht en de diverse afspraken (o.a. over investeringen) zijn gemaakt. Vanuit de ALV kwam groen licht. Na de
zomervakantie bleek dat het allemaal niet zo voortvarend
ging als dat we dachten voor de zomervakantie. Ondanks
veelvuldig vragen moesten we maar wachten op het huurcontract, toch de basis voordat je echt iets kunt gaan doen!
Verder had de gemeente mondeling toegezegd het nieuwe
honk wind- en waterdicht op te leveren, asbest te saneren
in het tweede gebouw, een deur te repareren, en een vloeistofdichte vloer aan te
brengen in de nieuwe sleutelruimte.In november kwam vanuit de gemeente het bericht
dat door financiële sores bij het OBR de toegezegde aanpassingen pas in 2014 konden
worden uitgevoerd. (nieuw financieel jaar!)
Ondanks deze tegenslag, of dit oponthoud, werd er besloten “low budget” aan het werk te gaan. Het OBR gaf mondeling aan dit goed te vinden:
dan is er activiteit en voor anderen duidelijk dat een nieuwe huurder in aantocht is! Maar: op papier (contracten!) stond nog helemaal niets. In
oktober/november is er veel voorbereidend sloopwerk verricht en is Achthuizen (onze voormalige stalling/onderdelenmagazijn) ontmanteld. Het
tweede gebouw wordt de nieuwe stalling.
In december 2013 is het OBR toch aan het werk gegaan met het asbest saneren, wind- en waterdicht
maken en het aanleggen van de vloeistofdichte vloer. (Oh wat is ie mooi!)
Eind december 2013 was de gemeente klaar met haar werkzaamheden.
Voorts kwam in de tweede helft van december de concept huurovereenkomst naar ons toe.
Deze concept huurovereenkomst ziet er goed uit en zal, zo is de verwachting, begin januari 2014 definitief
zijn en worden getekend. Ook de uiteindelijke huurprijs ziet er gunstig uit.
Inmiddels is het zo dat wij uiterlijk 1 juli 2014 het Korperpad moeten hebben verlaten. (staat in het contract) Alle informatie over bovenstaande is gecommuniceerd aan de leden via de website en de papieren
en digitale nieuwsbrief.

En nu??
•
•
•
•

De stalling en opslag in het tweede gebouw is zo goed als klaar. Nog even de laatste loodjes..
Het OBR is klaar, contracten zijn binnenkort getekend, kortom we zijn niet meer afhankelijk van derden...
het is nu helemaal aan ons zelf!!
Met veel hulp van leden kunnen we nu gaan bouwen, inrichten en verhuizen! Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat hoe meer
leden een bijdrage leveren hoe eerder we definitief in de Van Helmont zitten.
Het bouwschema komt op de site, kortom meld je aan (helmont@eendeei.nl) en help mee!

Meer info?

Ga op www.eendeei.nl naar de rubriek ‘t Ei verhuist!

Je lidmaatschap in 2014

Contributie 2014
Automatische Incasso
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De contributie voor 2014 is vastgesteld op €45,-(Algemene Leden Vergadering 27 april
2013) Let op, let op!: Iedereen die betaalt d.m.v. automatische incasso krijgt een
korting van €5 en betaalt dus feitelijk, net als het vorige jaar, €40.
Noot van het bestuur: Ook bestuursleden sleutelen liever aan de 2CV dan veel tijd kwijt te zijn
met het innen van contributiegelden! (Nieuwe leden betalen al via automatische incasso.)
Voor het formulier ‘Automatische Incasso Leden” kijk op de website. Vul het formulier
in voor 15 januari 2014 en je betaalt slechts €40!!
Automatische Incasso Ook voor hen die al langer lid zijn van ‘t Ei wordt de contributie
het liefst geïnd d.m.v. automatische incasso. Eind januari wordt deze afgeschreven
van de opgegeven rekening. Als lid verleen je tot wederopzegging aan Vereniging de
Alternatieve Garage ‘t Eendeëi toestemming om van zijn/haar rekening een bedrag af
te schrijven wegens de jaarlijkse contributie. Lidmaatschapspasjes 2013 zijn nog tot
1 maart 2014 geldig. Leden die per automatische incasso betalen krijgen het pasje zo
snel mogelijk toegezonden, leden die niet per automatische incasso betalen krijgen het
pasje zodra er betaald is. Als op 1 maart 2014 het lidmaatschapsgeld nog niet betaald
is dan kunnen er bijvoorbeeld geen onderdelen meer in het magazijn worden gekocht,
daar is een pasje 2014 voor nodig.

hier een
Doe het zelf klusje: Prik of perforeer
kan ophangen >
gaatje, zodat je de kalender makkelijk

Komende week vind je de ‘Eendeëi
kalender 2014’ in je brievenbus.
(De adresdrager van deze kalender is
tevens je contributienota 2014)
Wil je de kalender alvast bekijken?
Hij staat al op de Eendeei-website
(http://www.eendeei.nl/wp-content/
Ei-Kalender-2014-web.pdf

oproep voor vrijwilligers

De Bar in 2014

Wie wil er vanaf januari gaan meedraaien in de oergezellige bardiensten op de zaterdagmiddag? Nog een aantal maanden op het
Korperpad, maar daarna in ons ‘Grand Café’ in de Van Helmontstraat. Meld je hiervoor aan bij barcoördinator Rob: bar@eendeei.nl.
Ook handige helpers en ontwerpers bij de inrichting van de nieuwe bar annex cursusruimte de komende maanden verwelkomen we graag!

De ‘Keuringsdienst’

ook 020 is blij!

Het gros van de leden is enthousiast over de nieuwe locatie, ondanks het noodzakelijke afscheid van ons idyllische Korperpad. Naast de veel grotere ruimte wordt vooral de zeer
gunstige ligging gezien als een enorme verbetering voor de toekomst van onze vereniging. Amsterdam-lid Oliver Wagemann kwam afgelopen week ook even een kritisch kijkje
nemen:“Helemaal uit Amsterdam komend hebben we de nieuwe locatie even gecheckt. Goedgekeurd!” Hoera! (redactie)

Heel veel Groen....
Hoge prioriteit heeft straks het ‘Groen’ op onze nieuwe locatie.
De Van Helmontstraat is nu nog een betonnen massa. Maar daar
komt verandering in: Ons plan is om een groene oase te gaan
creëren temidden van de grijze industriële bebouwing in Rotterdam-West. Op advies van onze ‘eigen’ boomchirurg Marco, die het
groenplan (met hulp van anderen) wil gaan trekken, horen -naast
beplanting- daar vooral ook ‘vogeltjes, bloemetjes en bijtjes’ bij.
Vogeltjes willen broedkastjes en die gaan wij voor ze ophangen.
DAAROM ONZE OPROEP: Timmer deze winter het mooiste broedkastje ooit. In het voorjaar gaan we ze ophangen en natuurlijk kunnen de mooiste inzendingen rekenen op eeuwige roem en mooie
prijzen!!!

